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Bir bahrdeyim tasavvurî müşkildir;
Garkâbeleri ka’rma der sahildir.
ihyayı maânî ederim ’ben sessiz;
M uhyi! demim î’câz-i-Mesîh-i-dilclîr.



BİR İKİ SÖ Z

Eskiden söylemiş olduğum bazı rubaileri
mi eski dostlarımdan filozof Rıza Tevfik’in
teşvikile cemü telfik ettim, neşrediyorum.

Bunların büyük bir kısmı kendi tab’ımm
mahsulüdür; küçük bir kısmı da şark ve garp
lisanlarından mütercemdir. Bu eser umduğum
rağbete mazhar olursa sonradan söylediğim
diğer rubailerimle şâir bazı manzume ve gazel
lerimi de matbuat sahasına çıkarırım. Eserimin
tab’ma maddî ve manevî himmet buyuran em
razı dahiliye ve bilhassa verem hastalıkları mü
tehassısı pek kıymetli, pek faziletli doktorumuz
Ihsan Rifat Sabara pâyansız şükranlarımı şura- 
cıkda arz eylemeyi minnetşinâsâne bir vecibe bi
lirim.

Muhyiddin Râif YENGİN



Üstad Filozof Rıza Tevfikan umumiyetle 
rübâîler îhakkmdaki mülâhazatını ve hususi le te
ranelerime dair takdiratmı mübeyyin yazup gön
derdikleri takriz güne makaledir:

RÜBÂÎLER V E  TARİHÇESİ

Şark şiirinin, gazel, kaside, kıt’a gibi muh
telif şekilleri arasında .(rubai) -benim zevkime 
göre- pek zarif bir nevi manzûmedir. Eski. Yu- 
nanilerde (Epigrama) namile mâruf ve pek 
mûteber olan nazım şeklinin İran edebiyatında 
muadili (rubai) dir; deyebilirim. İran edebiya
tını bu münasebetle diğerlerine takdim edişim 
bu günkü şekli ile bildiğimiz (rubai) niıı doğ
duğu yer İran memleketi olduğundandır. Yal
nız Yunan’m (Epigrama) dediği muhtasar 
ve câmiülkelim manzume, bazan bir tek mıs- 
râdan, bazan bir beyit’ten ibaret olabilir; bazan 
da dört ilâ on beş beyitliik bir kıt’a kadar olabi
lir. Halbuki fârisî rubailer ancak dört mısradan 
ibaret bir manzûme olabilir ki bir hususî vezin 
ahengine tevfikan nazmediîmiş olması şarttır.
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O, Ibaşka şekil üzere yazılan hiç vir manzûmeye 
tatbik olunamaz. Yunan (Epigrama) lan 
şeklen bizim (K ıta ) tesmiye ettiğimiz küçük 
manzûmelere daha ziyade benzer. Fakat yine 
aralarında fark vardır. Evvelâ kıt a dört mısra- 
dan az olamaz, ( on beş beyitten ziyadesi de 
muteber değildir. Saniyen bir kıtanın ilk iki 
mısraı birbirile kafiye tutmaz ve mutlaka mev
zun olmalıdır. Ancak dört mısradan ibaret ol
ması lâzımgelen rubainin ilk iki mısraı tıpkı bir 
gazelin matlaı gibi (yâni ilk beyti gibi..) iki
mısra da ayni kafiye ile mukayyet olmalı; üçün
cü mısraı ekseriyâ kafiyesiz, dördüncü mısraı 
da birinci beytin kâfiyelerine tebaiyet etmeli 
yani ona uygun düşmeîidir. Bazan rubâînin 
dört mısraı da ayni kâfiye ile mukayyet olur. 
ıBu suret de caiz görülmüştür. Fakat hassâs
şairlerden pek çok meşhur adamların iddaasma 
göre, bir rübâîde ancak üçüncü mısraın kâfi- 
yesız olması daha iyidir. Çünkü bıi takdirde 
ancak dördüncü mısrala kâfiyenin rücuu, aksi 
şada gibi sâmiaya bir tesir icra edeceği cihetle 
insanın hoşuna gideceği muhakkak ve mücer- 
rebdir. Bu sebepten dolayı biîâ fâsıîa dört defa 
tekerrür eden aynı kâfiyenin yeknesak sad



melerine müraccah tutulmalıdır. Benim zev
kime göre de bu tercih, musibdir. Y  unan şii
rinde yalnız vezin olup kâfiye (bulunmadığı 
için demin rubâîde kâfiye tertibine müteâllik 
olmak üzere beyan ettiğim şartlar (Epigra- 
ma) hakkında kalbili tatbik değildir. O  halde 
bizim bildiğimiz rubâî, Yunan kitaibelerine ne 
suretle (benzer? Süaline kat’î bir cevab vermek 
kolay değildir. İran’da doğmuş olduğu hiç 
şüphe götürmiyen rubâînin, ancak islâmiyetin 
intişar ve teessüsünden sonra zuhura geldiği 
de muhakkaktır; çünkü islâmiyetten evvel ve 
daha çok eski zamanlarda Zerdüştî edebiya
tında hiç rubâî şeklinde bir mamıûme şekli 
yoktur ve bir kere bile zikri geçmemiştir. Ru
bainin zuhuru hakikaten bir muammadır. Beni 
senelerce düşünceye salmış olan bu muamma
nın halline rehber olabilecek bir ip ucu bula
madığımı itiraf etmiye mecburum. Yalnız şunu 
biliyorum ki Yunan kitabeleri evvelâ mezar 
taşlarına yazılmıştı, biraz sonraları büyük va
kaları kayt ve ahlâfa nakl için yazıldı, daha 
sonra felsefî bir fikir için, hayat meseleleri için, 
hattâ dua olarak epigramalar yazıldı, nihayet 
hicviye olarak da yazıldı ve her mevzu ifadesi
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için kullanıldı. Rubâî de öyle oldu. Ben böyle 
münasebetlerden dolayı Yunan kitabeleri ile 
şark rubaileri arasında bir rabıta bulunduğuna 
kuvvetli bir kanaat getirdim, bu mes’elenin hal
line bir çare bulabilmek ümidile bundan takri
ben otuz sene evvel, birçok Îranî dostlarımdan 
—  mektupla bir süâl sormuş ve bana müsbet 
olsun menfi olsun bir cevap vermelerini rica 
etmiştim. O zaman «Debistan -ı- İrâniyan» ile 
de biraz münasebetim vardı ve orada tarih dersi 
veren muallim Pejûhî efendi dostlarımdan idi. 
Benim süâlime müsbet bir cevap veren Pejûhî 
efendi oldu. Kendisi burada doğmuş Îranîler- 
edn idi. İlk defa olarak ecdadının vatanı olan 
İsfahan’a gittiği zaman günün birinde şehir 
mezarlığını ziyareti esnasında mezar taşların
daki kitabeleri okurken, bir güzel rubâî sure
tinde yazılmış bir kitabe okumuş öldüğünü 
bana bildirmiş ve benim nazarımda bir güzel 
şehdâne inci kadar kıymetli plan şu rubâîyî 
göndermiştir:

Efsüs kî ruh der beden nîst mera,
Güz pîrehen - i - köhne kefen nîst merâî
Yaran! azizânî mera yâd kimiydi...
Kerdem seferî âmedenî nîst mera!.....
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Benim zannımı teyid edebilecek kadar 
beliğ olan bu güzel rubaiyi bir vesika olarak 
kullanamadım, çünkü j bundan başka rubai 
şeklinde bir mezar kitabesi jbulunamadı. Bu
lunsaydı bile bu rubai şeklinin , Yunan Epig- 
rama’smdan ne vakit, Nasıl ve hangi şair 
tarafından alınmış olduğuna dair, kanaat bah
şedecek biç bir mantıkî delil bulamazdım. O - 
nun için bu ukde zihnimde olduğu gibi kaldı, 
Fakat bu merak 'hasebile, bir tarafdan eski Yu
nan Epigrame’larmm en güzellerini araştırdım 
ve dikkat ve zevkle okudum; hem de fârisî 
ve türkçe rubaileri senelerce tedkik ettim. 13 
üncü asrı milâdîde Mevlâna ve anın muasırı 
olup 632 de Kahire’de irtihâl etmiş olan «Ib- 
nilfarıd» birçok rubai yazmıştır.

Keza 1 5 inci asırda «Nevâi» nin ve -6 mcı 
asırda «Süîeyman-ı Kanunî» nin bir hayli ru
baisi vardır. Bilhassa 17 inci asırda «Haleti» 
büyük bir divân teşkil edecek kadar rubâîî 
yazmış ve anın muâsırı bulunan «Nazım» de 
naat güne birçok rubâî söylemiştir. J 18 inci 
asırda ve anı müteakib zamanlarda çok rubâî 
söliyen olmuştur. Arab edebiyatında hemen hiç 
malûm değil iken, ancak on dokuzuncu asrın
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son senelerinde ve yirminci asır iptidalarında 
bazı dostlarım ve onlar arasında fazlü irfanı 
bence müsellem ve hâtırası pek aziz ve muh
terem olan Bağdat lı Zehavî zade ( Cemil 
Sıtkı efendi kendi kıymetli rubailerini hâvi 
bir kitap ile bu sâhada bir yeni çığır açmıştı 
ve bu yeni eser herkesin nazar-ı-tahsinine 
mazhar oîmuşdu. Hemen biraz sonra bu rubai 
vadisi Arabistanda da isti’dad erbabına yeni 
v e  engin ufuklar arzetti. •

Bizim edebiyatımıza , gelince, uyanıklık 
zamanı olarak tavsif ve temyiz edebileceğimiz 
tanzimat devrinde şöhret alan şairlerimizden 
îerakkiyat - i - fikriye târihimizde - Leskofça’h 
Galib, Hersek’li A rif Hikmet gibi muhafaza
kârlar da, Şinasi, Namık Kemal, Z iya paşa gibi 
teceddüd ve inkıîâb taraftarları da rubaiye 
karşı tamamiîe lâkayd kalmışlar, | O kadar ki 
isimlerini zikrettiğim bu meşhur adamlardan 
hiç biri rubai yazmamış ve hattâ bu nevi şiir 
hakkında bir iki söz bile söylememiştir. Yalnız 
bu sınıfa mensup olan ciddi şairlerden, Yenişe
hirli Avni bey merhum istisnâ edilmelidir. Pek 
heyecanlı ve hakikaten mülhem olan jbu şair,
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on be§ kadar güzel rubâî yazmıştır ki emsal
sizdir. Daha sonraları meydana çıkan ve edebi
yatımızda bir devr-i mahsus yaşatan «Servet-i- 
Fünun» şairleri de rubâî vadisine iltifat etme
mişlerdi ki şaşılacak bir şeydir. Muallim Naci 
devrinde, muallim Feyzi efendi Hayyâm’m ru
bailerini İngilizceye nazmen tercüme etmiş bu
lunan meşhur «Fitzgerald» jm (Ömer Hay- 
yam) namına bütün medeni âlemi velveleye 
vermiş olmasından sevka gelerek ve muallim 
Naci’den de öğüt alarak o fevkalade şair-i haki
min yirmi beş kadar rubâısini, fârisiden Türk
çe’ye tercüme etmiş ve bu gayretile Ömer Hay- 
yam’ı bu memlekette ihya etmek için meşkur 
bir hişmette bulunmuştu. Abdullah Cevdet, 
Hayyâm’m namına Fransızcaya tercüme olun
muş dört yüz 'kadar rubâîyi Türkçeye tercüme 
ederek kitap -şeklinde tab’etmiş ve kendisi de 
bir iki Türkçe rubâî yazmıştı; en çok rubâî ya
zan benim aziz dostum Hoca Hayret efendi 
merhum idi ki parmak hesabile de aynı dere- 
ce-i muvaffakiyetle Türkçe halk lisanile nefis 
mâniler, koşmalar ve destanlar yazmıştı. Bende 
hiç basılmamış Türkçe bir destanı vardır. İşte
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böyle yavaş yavaş memleketimizde uyanan şiir 
zevki rubaiyi de Türkçemizde ihya etti.

Bugün bize şu mecmuasile klâsik Osmanlı 
lisanında yazılmış rubailerin pek güzellerinden 
bazı kıymetli numuneler hediye eden muallim 
Muhiddin Raif bey efendi benim pek eski dost- 
kırımdandır, gençliğimizde (Andelib) merhu
mun idare .etmekte bulunduğu (Hazine-i-Fü- 
nun) mecmuasına güzel gazeller yazardı. Ben 
de ara sıra bazı şeyler yazardım. Sonra 'da yine 
benimle beraber, «Peyam-ı Sabah» m haftada 
bir intişar eden (Edebî) kısmına nefîs şiirler ya
zardı. Yâni eski kalemi arkadaşlarıyız. Bu şiirleri 
arasında bazı zarif ve ifade ve şekilce kusursuz 
rubaileri —  benim gibi rubai sevenlerin —- na~ 
zar-ı-dikkatini celb ederdi. Nihayet, Harb-i-u- 
mumî’den bir iki sene evvel, rubai söylemekte 
ihtisas etti. Rubailerden çok fhaz ettiğimi iyi 
bilen bir eski dost olmak haysiyeti ile yazdığı 
rubaileri ekseriya bana okur ve ,bu suretle benî 
taltif ederdi. Bu son günlerde bütün rubailerini 
dikkatle okumak arzusuna tutuldum ve ken
disinden bu arzumu is’af etmesini rica ettim. 
Tekmil rubailerini getirdi, benim masamın ba
şında beraber okuduk ve beraber tedkîk ettik.
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Bunların içinde feylesofâne, âşıkane, sofiyane 
rubailer var ve bu mevzular bu duygular, bu 
akideler hakkile ifade edilmiştir. Bunlardan mâa
da otuz kırk kadar daha rubai var ki Hazreti 
Mevlâna’dan, Hayyam’dan, Shakespeare’den, 
Schiller’den, Mrs. Hemans’den, Longfellow ve 
£dward Young gibi pek büyük şairlerden, ke- 
mal-i-muvaffakiyetle - adetâ - harfiyen tercüme 
olunmuştur. Bu pek kıymetli rubailerden her
kesin benim kadar zevk almasını temenni ede
rim ve herkesden evvel beni bu yüksek zevk- 
den hissedar eden eski dostum Muhiddin beye 
burada samimî teşekkürlerimi takdim ile bera
ber bu muvaffakiyetinden dolayı da büyük bir 
heyecanla kendisini tebrik ederim.

Kadiköy: 2 Ağustos 1945 
Rıza Tevfik



Tferk eyleyerek sen seni varmı mânâ? 
Mecnun gibi seyretmede kûh-ü-sahrâ 
Ey dil piçin afâkda Leylâ 'cûsun?
Yol bul sana, sen, sende nihandır ieylâ.

—  2  —  ;

Leylâda edip kendini Mecnûn ifna, • 
Leylâ kesilüp kalmış evet! sertâpâ; 
Sorsan ana kimsin 'diye der «Leylâyîm » 
Gerçekden o Leylâ ise kimdir Leylâ? 

—  3  —
Mecnun idi hep secde güzâr-ı-Leyîâ, 
Leylâya tapılmaz deseler der idi «lâ !»  
Mutlakdı Mukayyetden ana cilve eden;
Leylâ idi, Mecnun nazarında mevlâ.

— - 4  —  > ;
Cânân ile bir yerde İbuluşduk tenhâ, 
Süzdüm am ben dikkat ile sertâpâ; 
Ruhsaresine arız folup reng-i-hicâb,
Gül süreline girdi mahabbet güya.



Bir neşve bana vermedi mûş-i-sahbâ 
Gönlüm diîeyor şimdi şarâb-ı- mâ’îiâ 
Sakı kerem eı, aşkına ruhııilahm
Sim gizlice mey, sâgar-ı-çeşminle İbanâ.

—  '6 —

Vaktinde görür her işi Muhyî ukalâ 
Te’hîr-i-umur etmede 'yoktur mâ’nâ 
Bir bârki ferdaya değildir âid,
Tahmil anı ferdaya olur aynı hatâ.

—  7 —

Zan etme olur arif olan mest-i-harâb, 
Hüşyârhğı artar eğer içse şarâb,, 
Rûşendil olandan alamaz gaflet kâm, 
Rehyâb olamaz dîde-i-âyîneye hâb.

—  8  —

Ruhsârı olur gâh araknâk-i-hicâb; 
Bazen anı hoykerde eder tâb’-ı şarâb; 
M uhyî! bulunur hasılı herdem taze 
Güîzar-ı cemâlinde anın gebnem-i nâb.
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Herşey bu nemâgehüe olur mahv-ü harâb 
Ebhâr bile bir gün olur ayn-ı-serâb 
Başlangıca aldanmayız âhırbiniz 

Biz hande-i-gülde görürüz eşki gülâb.

— 9 —

—  10 —

Feryâd-ü figâne hîç yokdur hacet 
Hâl-î dili arz eder lisân-ı hâiet 
Madâmki tercemân-ı-aşkım M uhyi; 
Lâl olmadır en belîg ifâdem elbet. ^

Bir an ne olur sevgilim ağyarı unut; 
Mâtemde olan gönlümü vaslmla avut; 

Didârını bir Iâhzacık olsun göster;
Gel son nefesimdir bana âyîneni tut!

—  12 —

öpsem  leb-i-gülfâmini ey hûr sıfat; 
Tatmam ebediyen der idim zer-i memat;
Şevk-î lebin öldürdü nihayet beni âh! 

Damlatsa Ibecâ tig-ı ecel âb-ı-hayât.
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—  13 —

Biz ölmeğe başlarız doğunca heyhat! 
Mevtin uzayup gitmesidir tûl-i-hayât;
Biz lâhzede ölmeyiz, ölümle yaşarız; 
Varlık ne hazin cism-i mürekkeb bizzat!

—  1 4  —

Sen tatmamak istersen eğer zehr-i memat 
Sevmekde o mihr-i emeli eyle sebat.
Öp tâlini ol zinde-i câvîd. A  Gönül!
İç âteş-i-seyyâieden iç (âb-ı-hayât.

—  15 —

Gamzen beni cân evimden eldi mecrûh; 
Bir can çekişen kuş gibi çırpınmada rûh. 
A ç şişeyi Allahı seversen Sâkî!
Muhtaca fütûhum, yine muhtâc-ı fütûh/

_  16 —

Gel etme kaviyyim diye meyli bîdâd 
A cz ehlini mümkünse çalış et is’ad 
Gösterse eğer kuvvetini bir gün acz,
Bir mûrçeden umar Süleyman imdâd.

Itnbaiier —2
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Birbahrdeyim tasavvun müşkildir 
Garkâbeleri ka’rma der sahildir. 1 
İhyay-i maânî iderim ben sessiz; 
Muhyiî demim i’câzı mesîh-i dildir.

—  17 —

—  18 —

Yoktur bu nemâgâhda bir şeyde karar, 
Fermanber-i-istihâledir her ne ki Var, 
Bir yârelinin belki kanı reng-i-şafak,
Bir göz yaşıdır belki de barân-ı bahar.

—  19 —

Hemtâsız olan hüsnünü ey şems-i-münir, 
Âyînede hep suretin eyler tanzir.
Tavrın bile nâkâbil-i~ta’rif ancak 
Eyler ani da peyinde sayen tasvir. ?

—  20 —

Ender bulunur cihanda elhak ender, * 
Hakkı görecek diydever-i-nîk ahter, 
Âlemde nice şahs-ı-galat bin Muhyî,
Hak zan ederek bâtılı takdis eyler.



10

Yok Hâlemizin farkı eyâ murg-i-»eher 
Çoktanberi hemhal imişiz âh meğer,
Ruhsâre-i-gülden sen edersin nâle 
Gönlüm gül-i-ruhsâre için âh eyler.

—  2 1  -

—  22 —

Yıkmak nekadar sehl ise ey nûr-i- nazar, 
Yapmak okadar saa’bu meşakkat âver,
Bir devleti yıllar getirir meydâne:,
Bir saat anı hâk ile yeksan eyler.,

—  23 r—

Her katra benim çeşmime umman görünür,. 
Zerrat-ı- cihan mihr-i- dırahşan görünür
Muhyi! bulamam kendimi bir yerde bugün, 
Âvîneye fe&ksam bana canan görünür.

—  24 —

Eflâk nedem sâha-i- cevlânım olur 
Seyyareler üstünde de seyrânım olur, 
Etsem ne zaman seyr-i-fezây-ı-melekût. 
Ervah-ı-ezel dest bedâmâmm olur.
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—  25 —

Afalca aihân bir nice afakim var. 
iDeryâ gibi cûş eyleyen eşvâkım var. 
Bir âlemi zevkim yaratır bin âlem, 
Eflâke benim sığmayan ezvâkım var.

—  26 —

Zan etme o böl hep bizi velbân eyler, 
Isâyi da icazına Kayran eyler,
Çeşmânı nigâh eylese kûristâne 
Bin mürde-i-sad sâleyi raksân eyler.

■—  27 >—

Aşk-ı-nsgehî alevli bir tâcımdır 
Sahrây-î-cumiîi neş’eli minhâcımdır. 
Çiğner beni ilâ  içlin evc-i-şâne, 
Düşmek o bütün pâyine mi’râcımdır.

—  28 —

Bireng-i- taallûk gönül elhak yokdur 
Azadegi-i-tâm muhakkak yokdur

Sarmış o kadar kevni ki zencir-i-kuyûd 
Mecnunda da bikaydi-i-mutlak yokdur.
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—  29 —

Hüsn olmasa aşk olmaz idi şu’le nisâr, 
Aşk olmasa hüsn olmaz idi şa’şaabâr,
Yekreng hakikatde evet hüsn ile aşk, 
Gülden tutuşan neş’edir efgân-ı-hezar.

—  30 >—

Mevt âdem içün yakın degildirde heclir? 
Ukba bize pek yakın degildirde nedir? 
Meçhül iken ân-ı-hatm-i-enfas"rhayat 
Herdem dem-i-vâpesin değildir de nedir?

—  31 —

Fıtrat ibezeyüp vermiş ezelde, jpürfeır;
Şahenşeh-i-dehre iki fîrûz efser,
Mehdir birisi, diğeridir şems, giyer, 
Akşam birini, diğerini vak-ı seher.

■—  32 —

Âşıkta füyûz-ı-iâmekânî vardır; 
Sermâyei ömr-i-cavidânî vardır;
Aşk öyle bir âteş-i-füsundur anda, 
Hâsiyyet-i-âbı zindegânî vardır.
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—  33 —

Alemki şüunâtıma destâmmdır; 
Tefsîl-i“kiiâbîîlhikem4-cânımdır.
Hep kevnde gördüğüm aîâim Muhyi, 
Âfaka benim mün*atif elvanımdır.

—  34 —

E y gerdeni dildâr gönül ramındır 
Bir kuş gibi raksam seri damındır. 
Gelmez ebeden merdümi didem sahve 

Mesti arakı nuri semen lamındır.

«—-35 —

Muhyi ki bugün pâzede-i-hicrandır; 
Aşkın sademâtile bütün virandır;
Yarın dokunur gayretine çiğnemeyin 
Hâk olsa da Hâk-i-kadem-i-cânandır.

—  36 —

Maşıma bakan sâni-ı-yektâyi görür;
Her zerrede mihr-i-felek arayı görür; 
Muilakdır eden cilve mukayyetde bütün 
Dikkatle bakan katrada deryâyi görür.



— 37 —
A fâk bütün bahr-i-gama dalmışdır;
Zan etme ki bir yerde safa kalmışdır 

Mağmûm giden şen döner ancak M uhyi; 
Hâk-i-der-i-meyhâne dua aîmışdır.

—  38 —

A cz evce suud etmeğe râh olmuşdur; 
A cz ehline hak ’cây-ı-penâh olmuışdur; 
Yükselmek için hazîz-i-mihnetdir esâs; 
Mi'râc yolu Yûsüfe çâh oîmuşdıır.

—  39 —

Evvelce edüp râhıma güller iysâr; 
Göstermiş idin kevni bana bir gülzâr.
Ey dest-i-mahabbet neden amma sonra, 
Güller kurudu oldu yolum menbit-i-hâr?

—  40 —

Âşık ki gam-î-firkai ile haste olur;
Zan etme ki âhı göğe peyveste olur; 
Dil nâle ile derdini ifşa etm ez; 
Esrar-ı-ezel bülbülü dembeste olur.
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---------41 —

■X.
Mey dâfi-i-hüzni jdifi gamperverdir. 
Mihnet zede-i-aşka safa âverdir, 
Meyhaneyi gel etme sakın istihkar, 
Hâkinde mahabhet bulunur bir yerdir.

—  42 —

Ben görmedim öyle meh-i-canperver-i-nâz 
Çeşmîle sunar gamzesine sâgar-i-nâz 
Seyret araki-âriz-i-şerminini de,

Gör bahri melâhatde nedir gevher-i-nâz.

—  43 —

Bilmezdi gönül felah koynunda imiş; 
Sermâye-i-inşirâh koynunda imiş;
Sen sine kuşa olunca doğdu hurşîd;
Ey 'mâh ! senin sabah koynunda imiş.

—  44 —

Haî-i-dii-i-zârdan haberdâr olmuş:
Bir şeb beni taltife heveskâr olmuş 
Gelmiş evime varınca ben hâba o mâh; 
Bahtım gözümü yumunca bîdar olmuş.
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—  45 —

<
Bilmez idim evvelce bu âlem ne imiş
Âfak bütün zâtime âyine imiş;
Hep duyduğum ekvanda benim kendi sesim,
Muhyi ! bana her zerre meğer sine imiş.

—  46 —

Âlem  bu tecelligedede bir dem imiş
Âvârelerin hâsılı hep mâtem imiiş 
Bir ehl-i-dilin harîmi—kudsünde geçen,
Bir hoşça demin kıymeti bir âlem imiş!

— 47 —

Ben gâh bahâr ü geh hazânım ey aşk! 
Yekrenk değil benim zamanım ejr aşk! 
Birdenbire ağlarım olurken handan 
Bir ânıma benzemez bir ânım ey aşk!

—  48 —

Bir âlemi ezdâd bakın âlem-i-fark ;
Etmekte tezâd âdemi hayretlere gark; 
Sûru birinin diğerine mâtem olur;
Giryân eder ebrin gözünü hande-i-berk.
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Akmakta gözümden bu gice seyl-i-fırak;
Yükselmede tâ göklere vâveyl-i-firak; 
Ettin ölü ekdânmı gönlümde diri;
Sen ruz-i-kıyâmetmisin ey leyl-i-firak?

— 49 —

—  50 —

Dünyay-i-denîde biz ne demler gördük; 
Cemler ne dilîr Küstehemler gördük;
Bir sadme-i-rüzgâr nigünsâr etdi 
Mevvac-ı’havâ öyle alemler gördük.

—  51 —

Bir göz kesilüb dembedem ey reşk-i-melek!
Dîdârına bakmak isede bence dilek; 
Ba’zan bakamam rûyuna ben belki seni
Rencide eder hâr-ı-nigâhim diyerek.

—  52 —

Bağlantısı çokdur bu cihanın ey dil, 
Bikayd-i-alâyık ola bilmek müşkil;
Zünnâr kuşanmaksa mukayyed olmak, 
«Cibril» de zünnârdan azade değil.
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Meftûn olalı o çeşm-i-şehlâya gönül, 
Sığmam dem olur bu köhne dünyâya gönül, 
Gelsem de hurûşa fürce bulsam gökden, 
Etsem feveran cihân-ı-bâlâya gönül.

— 53 —

_  5 4  —

Bir âh tebâh eder hayâtı ey dil! 
Bir âhdadir celâli zâtı ey d il!' 
Bir âh zemin-ü-arşı sarsar elbet,

Bir âh yıkar bu kâinâti ey dil.

—  55 —

Âfâka ziya feşân imişsin ey dil!
Her yerde meğer iyan imişsim ey dil 

Gerçek ne tülü’ ne gurûbun vardır; 
Sen neyyir-i-lâmekân imişsin ey dil!

—  56 —

Ferdayı teemmül ile her dem a gönül! 
Bihııefe çekersin elem-ü-gam a gönül! 
Endîşe-i-ferdâ bugünün dûzahıdır.
Artık arama başka cehennem a gönül!
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—  57 —

v
Efsûn-ı-firakın ile ey verd-i-terira 
Mahsud-ı-bahar oldu dil-i-nâlegerim, 
GüSgonce açar her gice şahmı kalbim; 
Bülbül yaratır her seher âh-ı-seherim,

—  58  —

Zâlim demesin: «dâim olur ikbâlim; 
Azâdei mihnetim ferîh-üî-bâlim.» 
Mazlumun eder âhı ani püfkerde 
Â fâk fürûz olsa da $em-i-zâlim.

—  59 —

Hem gülde gülen şulei şevk efzâyım; 
Hem mülde nihan âteş-i-hâletzâyım?

Hem dide-î-Leylâda neşât-ı-işve;
Hem sîne-i-Mecnunda gam-ı-Leyîâyım.

—  60 —

Baksam yüzüne hicâb-ı-hayret duyarım ; 
Bakmazsam eğer azâb-ı-hasret duyarım; 
Hem görmemek isterim seni, hem görmek, 
Aşkından vakt olur nedamet duyarım.
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t  .
Benden acaba ne hizmet ister âlem? 
Tâkey kala hikmet-i-vücûdum ıniibhem..
Dünyânın işi benimle, ibensiz yeksan; 
M uhyi! ne içün cihâna geldim bilmem!?

— ■ 62 —

Bir anda olur zil gibi zail âlem ;;
Gel fırsatı fevt etme, çalış, ol âdem; 
Tekrarıdır emr-i-itibarî ancak;
Bir demdir efendi! Zindegânî bir dem.

— 61 —

—  63 —

Yezdâmmı ber vech ile tahmid ederim; 
İrfanımı ef’âl ile te’yid ederim,,
Ben kâ’bede zünnâri idüb bend-i-miyan 

Dârü-ssaneme girince tevhid ederim.

—  64 —

Aşkın ile bir makama erdim ki bu dem; 
Bir âlem-i-nûr oldu gözümde âlem.
Ruh obuadadır her neye haksam şimdi 
Iksir-i-mahabbetmi kesildim? bilmem.
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—  65 —

yk
Sakı! ben esirin olalı azadım, 
Sekr-i-kadeh-i-çeşmîn ile dilşâdım 
Serboşluğuma ayıklık eyler gıbta 
Humhâney-i-aşka mest-i-mâder zâdım.

—  66 —

Âgûşum ile mâhıma ben hâle idim? 
Bigâne leb-i zemzeme vü nâle idim; 
Derya gibi cuş eyliyorum şimdi, demin 
Giilzân visâlında anın jâle idim.

—  67 —

Âteşler içindedir diyâr-ı âbım 
Â fâk fürûz olmada nâr»ı âbım .'

Bir goncasın ey humret-i-rûy-i-cânân; 
Etmiş seni ibda’ bahâr-ı-âhım. ■

—  68 —

Her katrami bir İkoskbca umman etsem. 
Her zerremi bir mihr-i dırahşân etsem. 
A kl olmadadır safâyı aşka mâni,
Sen zülfünü ben aklı perişan etsem.
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Nakş-ı kacîem-i gayretimiz olsa iyan; 
Esrarımız olmazdı bizim halka nihan; 

Samt-ı-ebedîdir bize £eryâd-ı-ceres;
Biz bâdiye-i râzdayız kâ’be revan.

— 69 —

—  70 —

Cibrilim olup aşk ile zerrât-ı cihan,
İnsan ile ekvânı bana etdi beyan,
Ekvân imiş elfâzı taayün M uhyi! 
Mânây-ı müşahhası bülendi insan,,

—  71 —

Çeşmâm siyahında gülen nûr-ı muibin 
Mehtâb açıyor safhay-ı ruhumda berin, 

Meh gözlerine matmah-i enzâr oha, 
Pertev alarak gökte eder şehr âyin.

—  72 —

İç bade tehalükle yed-i canandan.
Kâm almak ise kasdm eğer devrandan. 
Bir el ki anm elinden âlmışdır cam;
Hâk olsa biter piyâle mutlak andan.
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—  73 —
%  ■

Der zahirime bâtınım itham künan; 
«Şensin bu emelzârda herşeyi-yapan.,, 
Der bâtınıma zahirim, «İnsaf eyle,

yapmağa bende ne gezer tab-ü tüvan,

—  74 —

Derd-i dilini eylemeyen yâre beyân, ! 
Hiç eyîemesün bence ümîd-î derman, 
Hâleyle eder feth-i gülistan bülbül; 

Miftah olur elbet der-i maksûda figan.

—  75 —

Sîzler ile birlikte bugün raks künan;
Alim im i ihfâya çslışdım her an.
Her raksı neden raks-ı tarab sanmalıdır,
Mezbûh kuş olmazını elemden raksan?

Ağyardır uşşâkı eden bî temkin; 
Mânend-i-hezâr âh keş-ü-zâr-ü-hazin; 
Gülgonca sıfat hâri olaydı şem’in? 

Pervane de bülbül gibi eylerdi enin.
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—  77

Her yerde senin şehnmin ey verd-i-berin, 
Kanmaz o şemîme rûh-ı-müştâk-ü-hazin
Mest eylemiş afaki senin zülfünden; 
Dâmân»ı nesime düşen ıtr-ı-nûşin.

—  78 —

A şk olmuş iken esâs-ı-mü!k«i4mkan; 
İmkân-ı-fenâsı hiç olurmu ey can? 
Baksan yine camı aşk lebrîz; anı 
Kerrat île gerçi nûş kılmış rindeın.

—  79 —

Sen mazhar-ı-neşvesin, mahabbetsin,
Bir mûcize-i-huceste-i fıtratsın.
Senden titrer cahiym, âteşgedesin;
Âşık sana firdevs, melek sûretsın.

---------- 80 —

İlham alarak çeşm-i-sühangûsıından, 
öptüm  kadem-i-nazik-ü dilcûşiindan. 
Tebhâle değildir dudağımda göfünen; 
Çak oldu lebim lezzet-i-pabûsımdan.

Fi neftiler —
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Itnnla dile şegaf resân olsaydın; 
Sermâye-i-sekr-i-câvidân olsaydın;
Ancak bukadar latif olurdun ey zülf! 
Kalbimdeki nâra bir duban olsaydın.

— 82 ~~

Ey nûr! senin arşa güler tab-ü-ferin; 
Cennet yaratır feyz-i safây-i-seherin.
Mest etmede ervahı şemimîîe bütün; 
Gülzâr-i'Cemâlindeki ezhâr-ı-terin.

— 83 —

Pervanesi şems, ferrü tâbi aşkın: 
Gönlümde doğan bir âf itâbı aşkın 
Cem, heşve gedây-ı-sâgarımdır. Muhyi ! 
Humhânesiyim şarâb-ı-nâb-ı~aşkm.

— 84 —
Bülbül edeli nâlemi gülgonca fem in: 
Bitmez bana karşı niçün ey gül! sitemin? 
Tenk eyleme hecrinle dil-i-zârımı gel,
Tâ olmaya dilgîr gönülden elemin.

—  81 _
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— 85 —
Seyrangeh-i-ervâh-ı ezel piş-ü peşin: 
Kudsîîere meşk olmada göklerde sesin; 
Hâk-i-rehin oldum, bana sen etme hitâb; 
Düşmek ne reva hâke semavî nefesin.

—  86 —

Görsün de senin suretini mâhveşan: 
Olsun ana hayretle demâdem nigerân. 
Ayîneye aks ettirerek vechini, et 
Ey âyinerû! âyineyi âyinedân.

— 87 —
Sen matla’-ı-her neşve-i-rinadânemisin ? 
Bir tesliye sâz-i-dil-i-divânemisin?
Fikrim seni eyler dem-i-ye’simde penâh* 
Ey sıne i-cânân ana sen lânemisîn?

—  88 —

Şahsiyetim atîde olur halka iyân:
Kadrim bilinir cihanda geçdikçe zaman:
Sarraf-ı-zemâne ne bilir kıymetimi?
Ben dürri yetimim; bûn-i-deryâda nihan.



—89 —
y/C.

Mevcûd değilmisin yegâne söyle? 
Lâzımmı sana tesettür etmek böyle?
Nazîr sana sen iken nedir bu nikâb? 

-'Kimden kimi gizleyüb; dürürsün öyle?

—  '90 —
Hâk ;üzre güneş dökmekde gülgiin bade? 

- Yâr uykuda mahmur, hılâf-ı-âde.
Bilmem ne Içün kanmadı gitti hâba? 
Dîdârımmı seyrediyor rü’yâde?

—  91 —

Ayrıldı açup da yâre yârım dilde 
Dönmezini hazâne neybahârım dilde ? 

Âlemde yegâne gamküsârımdı, bu gün 
Ancak gamı kaldı gamküsârım dilde.

—  92 —

Mecliste çeküb yâr dolu peymâne;
Çak eldi bu şeb sinesini mestâne:
Tâ subba kalan şeni* gibi hep soldu: 
Bakdım da yânında zümre-i-hubâne.
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—  93 —

Kuvvet dediğin hakin eder !cây-ı-penâh: 
Bâtıl olamaz kuvvete bir debdebe gâh: 
Halkın çoğu M uhyi! sanıyor aksini hak 
«Lahavle velâkuvvete illâhillâh»

—  94 —

Ben bister-i-nâzmda edüb yâre nigâh: 
Öpmek diledim lâlini bir şeb nâgah. 
Muhyi l düşerek sâye-i-bûsem lebine, 
Bidâr oluverdi o peri uykudan Â h !

—  95 —

Vâkıfını olur sûziş-i-ehi-i-hâte?
Her kim ki tefütâb ile dönmez nâle: 
Esrarım inlerin bütün aşkın ben,, 
Yandım da temâmîle kesildim nâle.

—  96 —

Derd-ü-elem-i- hecr beni etti tebâh :
Yok takatim Âlîâh bilir etmeğe âlı: 
öldür beni cangâhıma saplanma heman 
Zahmet sana kaldı yetiş ey ıtîr-i nigâh.

,♦ •
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Her turra imiş cdvker-i-zünnar örene
Her zerre bir âfitâb-ı-hikme£ görene 
Haktan görecek göz iste akim varsa 
Her şey görene, a nûr-ı-didem! köre ne?

—- 97 —

—  98 —
X  . ;

Seyrâne çıkubda ben tehıdestâne. 
Devşirdim ezel sabahı serbestâne.
Bâzâr-ı-ezeî hısât-ı aşkından hep. 
Kâîây-ı-kederle girye-i-mestâne.

—  99 —
X  .

Beytüîharem-i-aşka giden yolda o m âh, 
Âgeh bulunub eylesün etrafa nigâh.

Yüz menzili varmış o yolun tehlikeli: 
ilk menziî-i-pür şûri, kıyamet imiş A h.

—  100 —
X

Mestân-ı-meânîdeki mey âlemine,
Gir bak ne kadar neşve verir mahremine. 
İçse o meyi and içer eshâb-ı-Mesih,
Rûh işte budur der de Mesihâ demine.
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Şehrâhı mahabbefde gezip âvâre, 
Verdim dilimi bir nigeh-i-hunbâre, 
Tıbhâne-i-hesiide nihayet buldum,,
Ben derdime dârûy-i- ecelden çâre;.

—  102 —

Çakdıkça sen ufkumda demâdem öyle, 
Gönlümdeki yangın tutuşur hep böyle. 
Sen âhımısm bu âşık-ı-mazlumun?
Ey berk-i-sema fürûz lûtf et söyle!

— 103 —
Der doğru olun yekdigere her yerde, 
Bir gün geleceksiniz bana bîperde.
Her dilde hamûşâne tekellüm eyler, 
Toprak gibi bir beliğ vaiz nerde?

— 104 —
Âlemde zuhûra her butun dildâde,
Her lâhze butuna her zuhûr âmâde. 
Zâhirle müdâm bâtm ancak vardır,
Anlar da değildir ayrı şey dünyâde.

—  101 —
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—  105 —

Ben vermedeyim neşve bütün rindâne; 
Ervaha safâ-y-ı-aşk-rcâvîdâne.
Değmez bana el çünkü benim subh-u-mesâ, 
Dil meygedesinde devr eder peymâne.

—  106 —

Dil subh-i>ezelde aşka dûçâr oldu.
Baştan başa kâinat gülzâr oldu.
Bir kerre ben inlemiş bulundum Muhyi! 
Bülbül anı meşk edüb nagamkâr oldu.

—  107 —

Mey âlemine bir yüce âlem demeli,
Hep anda geçen demlere hurrem demeli, 
Hasiyyeti ibyâda mesıhâ gibidir, 
Bint-ül-inebe duhter-i-Meryem demeli.

—  10E —
. X

Ben derdime hîç çare kılmam sakı,
Aşkın beni öldürse de yılmam sakı. 
Mest-i»kadeh4-çeşmi siyahın oldum,
Doîsa kadehd-ömrüm ayılmam sâkı.
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—  109 —

Çıktım dışarı şehr-i-fünundan şimdi,
Azade dilim reyb-i-menundan şimdi,
Ey murg-i«seher! sus seni ben dinleyemem, 
Gül topîayorum bağ-ı-cümından şimdi:

—  110 —

Gül mevsimi uğradı zevale geçti,
Bülbül susuverdi, devr’-i-lâle geçti.
Bir câm içeyim dedim şitabende bahar, 
Destimde boşalmadan pıyâle geçdi.

—  ı ı ı  —

Canan ne kadar §ûh ne canperverdi,
Meclis sadef olmuşdu, o bir gevherdi.
Ben hangi şeb açmak dilesem sinesini, 
«O lm az.... gice mir’âta bakılmaz)) derdi.

—  112 —

Oldum ezelî mest-i-cemâlin sâkî, 
Hayrân-ı-maâîî-i-meâlin sâki 
İtsen de beni gark-ı-züîâl-i-vuslat,
Olmam yine sirâb-ı-visâîin sâkî.
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—- î î 3 —.
X

an am m a bir gün  dedim «Ey reşfei perî,
«şakioıIkameF»ın varımdır enfösde yeri? 
Canan iki pistânım gösterdi bana:
Isbat içlin enfösde de «şakkûlkamer» i

— 114 —

Sakide iyan pertevi vechi bakı 
Şakı ile rûşen görürüm âkafı 
Aym eî büsm sermedidir, çokmu 
Baki diyecek yerde desem ben sakı?

— 115 —

İNGİLİZCEDEN M ÜTERCEM  V E Y A  

M UKTEBES RUBAİLER  

«shakespeare» den

Gönlümde bir iklîîi berin cilve nümâ, 
Dareyn olamaz bence o iklîle beha 
Iklıl-i-kanâattır anın nâmı; mülûk 
Güç mâlik olur âlem-i-fânîde ana.



—  İ İ 6  —
«Longfeîîow» dan

Pür malezime her yammız ser tâpâ; 
Lâzım bize bu nar-ı-semâvî amma 
Döndürmek için bir taşı billur cama
Biz işte deriz o nâr-ı-kudsiye dehâ.

—  117 —

«Edward Yrnrng» dan;
Bir yerde fazilet ki eder meyli zeval,
Zer şa’şaası âlemi eyler iş’âl,
Encüm gibi ki Şümûs-ı-nâmer’iden 
Ruhsat alır etmek içün iysâr-ı nevâl

—  118 —

«M rs Hemans» den
Düşmek içün evrak zamanın bekler, 
Ezhâr solar, bâd-ı-lıazanla ekser. 
Yıldızlar olur vakti gelince âfil 
Ey m evt! fakat senin bütün mevsimler

—  119 —

«Schiller» den
Hemserdir evet deha, tabiat hemser, 
Birlikte durur vakûr-ü-ciddî yekser. 

Evvelce neyi eylese ihbar biri,
Mutlak öteki hep am icra eyler.
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—  120 —

Shakesp eare» denîspe;

Bulmuşsa nasıl gün şebi takibe zafer 
Evvelce senin kedine sâdık olman 
Her ferde dürüst olmanı îcâb eyler.

—  121 —

t *3 bîr (m axim ) den:

Bir mülkte kim danişe rağbet yokdur; 
Dânişver olan içün maişet yokdur;
Te’min-’i-refâh ettiği yerde cehlin;

«M rs fearbauld» dan

Her necmde bir lisan var eyler ihtar 
Vâizcasinâ, olmağı halka hüşyâr,
Fikrin dil-işeb zuhri imiş ak! o  zaman 
Semtüşşerefi re’sine encümle çıkar.

(*> «W&ere ignorance is foligs, Si fe foliy to be yeke.

Âkil yaşamak kadar hamakat yokdur.

122
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— 123 -~

«Byron» dan:

Ufkun yarısı bulutlu, nısfı rûşen,
Esmer deniz üstünde beyaz bir yelken; 
Çırpınmada bir mevc ile gök'beyninde, 
Son lem asıdır işte ümidin bu dlessin.

— 124 —

«Francis Quarles» dan 
*

Dünyâ seni aldatan heyûlâ, bir İliç, 
Ezvâkı, sabah dumanı güya, bir hiç,
Bir anda olur duman, heyûlâ zail; 
Dünyadır hiç, hem de mâfiha bir hiç.

— 125 —
X

«Edward Young» dan

Cehlin kuduran bugz-ı-hired sû:nı ile 
Fazl ehli biraz çeksede âlemde çile, 
Mâbed gibi elbette fazilet her an,
Takdis olunur harâbe hâlinde bile.



m

«Buras» dan

Dil bağlayarak ömrünü sen etme heder 
Alemdedir ezvak-ı-cihan tiz güzer 
EnKâre düşen kar gibi dür bir lâhza 
H ıfz etse dahi şeklini bir ande biter

— 127 —

«Rogers» den
X

Bir kânundur hep yürüten Ibahr-ü-beri» 
Bir şekle koyup da akıtan eşk-i-teri, 
H ıfz eyleyen arzı küre şeklinde müdâm 
Devr ettiren eflâkte seyyareleri.

—  126 —

— 128 —

«Thomas tarlyle» dan

Söz eyleyemez maksadı kâhî ifhâm, 
Bâzan edilir samt ile teblîğ-i-merâm, 
Deryâ gibi engindir evet âh sükût, 
Sahil gibi sığdır nekadar olsa kelâm.
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FÂRİSİDEN M Ü TERCEM  V E Y A  M UKTEBES
RU BAİLER

— 129 —
«Mevlânâ» dan

Gülşende idim varalı yanımda esman,
' Ben gaflet edüp bir güle oldıım nigeran.

Canan dedi: ruhsârıma bakmak var iken 
Tutdun güle bakdm, utan ey gafil utan!

— 130 —
Keza

X
Ey rûb! avalim bütün âvâren imiş, f 
Hurşıd ezelden beri seyyâren imiş,
Her zerrede mihrin oluyor şu’le feşan, 
Mecmu-ı-cihân âşık-ı-yekpâren imiş.

— 131 —
«Mağribî» den

Yârın yüzüne sanki nikâb oldu cihan; 
Deryây-ı vücûdunda habâb oldu cihan; 
Varlık suyu teşnegânmm aynında,
Deşt-i taîeb üstünde serâb oldu cihan.
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«Mevlânâ» dan

Dâd etse gerek tevbe benim destimden; 
Geh akd ederim geh bozarım tevbeyi ben; 
Dün tevbe edüp sâgarı kırdım şimdi, 
Âldım ele câm ; olmadayım tevbeşiken.

—  133 —

«Hayyam » dan
X  ^ #

Bîbâde sakın kalma cihanda bir dem 
Sahbâdan olur akl-ü-dil-ü-din muhkem 
İblis eğer bade içeydi bir dem,
Bin kerre olurdu secde sâz-ı-âdem.

—- 132 —

—  134

Keza

Sahbâdan olur gurür başlardan kem 
Sahbâdan olur küşâde bend-i-muhkem 
İblis eğer içeydi sahbâ bir dem 
Bin kerre olurdu secdesâz ı-Âdem.
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— 135 —
Keza
>*

Dünyayı demde olma vakf-ı-mihiıeî, 
Neş’eyle et imrârı hayâta gayret,
Olsaydı vefa tab’-ı-cihanda gâfiî. 
Gelmezdi sana başkalarından nevbet.

— 136 —

«Mevlânâ» dan

Ey lâle bakup peylerime renk öğren; 
Ey zühre girüp gönlüme var çenk öğren; 
O l dem ki nevayı-vasi âlıenk eyler 
Ey baht-ı-ebed gel de sen ahenk öğren.

— 137 —
Keza
>

Göster bana dîdânm ey şem’i tırs.z;
Tâ nâz edeyim kılmayayım gayrı nemâz, 
Yaslında mecazımı olur anyîle nemâz; 

Hacrinde nemâzım olur aynile mecaz.
El.ıbaîloî’ — 4
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— 13S —
Keza

Âteş akıdır yaş yerine dîdelerim;
Sâkî mey-i-aşkmla ne hoşdur içerim,
Ben and içeyim sözlerime kanmazsan 
Yok and îçemem.. mey içerim., mey içerim

—  139
Keza

Sâkî kerem et, baî,r gibi cuş edeyim;
Bir lâhza seni şöyle ferâmuş edeyim, 
Dersin bana bîhûş edecek bade seni 
Peyraâneme sen gir de seni nûş edeyim.

— 140 ~-
x .

Keza

Pakize ise jeng-i-sivâdan sinen;
Elbet görünür Mâh-ruh-ı-diyrînen;
Âyînesiz insan göremez peykerini,
Sen yâre nigâh et ki odıır âyînen.



U

Keza
*  .

Bak sende neler gizli temaşa eyle;
Feyz al da yürü kendini ihya eyle; 
Kân-ı-güher olmaksa meramın mîrîm,
A ç gönlünü de çeşmini derya eyle.

—  141 —

—• 142 

«Mağribî» den

Hestî vü adem harâb-ı meyhâneııdir 
İmkân-ü-vücûb mesti peymânendir.
Çeşni i-dil eğer pâk-ü hakikat binse 
Her zerre-i-halk revzen-i-hânendir.

—  143 —

«U rfî» den

Vuslat gecesi ne ^eyl-i-rindâne idi; 
Meclis bana bir âlemi meyhane idi;
Oldu o kadar dirâz şeb, dâmen i-subh 
Zer ipençe-i-âfitâbe bigâne idi.
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Keza
X  - A , ,, ,

B ir: deyre gidüp şöyîece bîhavf-ü-hiras; 
Ettim orada papasla ben istîynas; 
'Teşbihimi bîr bü’ün takup'gerd enine 
Islâmımı tâ kâbeye gönderdi papas.

—  144 —

—  145 —

«H afız» dan
X

Ol ehl i-tavâzü, var ise akim sen,
İnşâna 'tekebbür gibi olra^z düşmen 

Her ferdi görüp kendini hiç görmemeği 
öğrenmelisin merdümekı didenden

—  146 —

«Kelimi Hemedâni» den

Fırsat vermez cihanda iş görmek ıçün 
Olsam şu dürûze ömre çokmu küskün; 
Bir gün geçer ın-ü-ane bağlanmakla 
Sökmekle geçer aiâikl diğer gün '
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«Urf|» den

Sundukça bana îa’l-i-leb-i-câm-ı sabûlı 
Derya gibi eıış etse ne var şevk jile ruh, 
Bir yerdeki tufan koparır bahr-ı^garâm, 
Kehvâre-ı-etfâle döner keşti-i-nûb.

—  147 —

—  148 —
«Biydil» den 

_  . X
Zevk almak ise sence emel vahdetden 
Biydîl! guzerân olmalısın kesret den,
Geçmek içûn istemez bu deryadan per 
Bir köprü bina etmeli mahviyyetden,

— 149 —

Keza

Bir hüsne nazardan ne çıkar şöyle heman, 
Maksad görerek tapınmadır bakmakdan; 
Nazzâre-i-gülse emelin gülşende,
Ey dil! tuta gör dide-i-biilbüîde vatan.



M

—  150 — - 

«H afız» dan
>C

Sordum güle: «eürmün nedir ey gül söyle. 
Nıçün seni suzân ediyorlar böyle?»
Gül güîşen-i-hestîde dedi «cürmüm bu:
Bir gün yanılıp gülmüş idim bir şöyle!»

—  151 —  -

«M üştal^İsfahânî» den

Evvelce nasılsa katre-i-âb olduk;
Bir gevher olupda sonra nâyâb olduk; 
Yıllarca şebistân-i-ademde uyuduk 
Ahır uyanub biz yine derhâb olduk.

Z -  152  —

«Aîiâr-ı^îişâbûrî» den

Bir cevher-i-ferd olmak ise kasdin eğer 
Tenden geçerek can iline eyle sefer; 
Dünya denilen bu münkalebde attâr 
Bir katra sefer etmese olmaz gevher.



«Biydil» den

Tâ şîyftei muhit-i ferdü zevciz;
Geh dağ-ı-hazız, gâh mahv-ı-evciz; 
Bî vasl-ı- fena zevrakımız t ûf andır 
Gark olmaz isek eğer esîr-i-mevciz.

—  154 —

«Sa’di» den

Ma’sum güzel bulup da meyi et oyalan 
Ma’sum güzellerde olur şule-i-ârı; 
Zâtinde habâset olanm dîdârı,
Benzer şam’a kabr-i-mecûside yanan

—  155 —

«Hayyam » dan
X

M ey iç olasın kıllet-ii-kesretten emin 
Endişe-i-keftâd-ü-dü milletden emin; 
Perhiz etme o kimyadan ki eder 
Bir cur’ası inşânı bin illetden em in;
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— 156 —
«Hayyam » dan

Bu çarh-ı-felek ki anda pür devrânız 
Fânûs-ı-hayâîdir ki şer gerdanız;
Hurşîd anın şam*ası, âîem fânûs, i
Manendi suver içinde biz kayranız. \

— 157  —
X

«Biydil» den

irkilmese erbab-ı-edebden haslet;
Serkeşlik olurdu kem cihanda elbet 
Etmezdi ibâ secdeden asla kimse 
iblis eğer Ademle edeydi sohbet.

. H
— 158 — r

Fıtrat sana bahş eylememişim idrâk?
Tenbellik edüb kendim etme ihlâk *
Kirpikte duran yaş gibisin; hüşyâr ol!
Senden bir adım uzaktadır dâmen-i-hâk

IS.
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—  A —

Â b : Su. A bı bayat : İçenleriebedî hayata nail 
den su.

A bı zindegâni: Abı hayat.
A cz : Acizlik. İktidarsızlık.
Adem  : Yokluk.
A fâk : Ufuklar, nefsi natıkanın gayrı mevcudat, 

Afakfiirûz: Afâkı yakan bu mânada zıddı 
(enfüs) dır.

Âfii : Gaiih olan. Ekseriya yıldızlar hakkında kul' 
lanılır.

Ağyar : Yabancılar. Rakibler.
Am al : Emeller.
Ağuş : Kucak.
Âgeh : «Agâh» ın muhaffefi. Vâkıf. Haberdar.
Âhir : Son.
Âhırbin : Bir işin sonunu gören.
Ahkeş : Ah çeken. A h eden.
Abter : Yıldız. Nik ahter: Yıldızı iyi, bahtı gü'

zeî.
Akd : Bağlamak, kurmak.
Alâik: «Alâka»m cem'i. Alâkalar.



_ .  _ _

Âlâim: «Alâmet» in cern’i. Alâmetler.
Alem : Bayrak, sancak.
Âlâm : Elemler, kederler.
Âti î Gelici, gelen, gelecek zaman.
Aks : Ters, hilaf, zıd.
Âkil : Akıllı.
A n: Lâhza. Dem. Kabili inkısam olmıyan zaman.
Amade : Hazır.
Aftab : Güneş.
Â n  : Caziıbe. Güzellik câziibesi, melâhat.
Ara : Tezyin edici, süsleyici; Felek ara: G ök

yüzünü süsliyen.
Ârîf : İrfan sahibi.
Arak : (1 ) ,  Ter (2 ) ,  rakı.
Ateşgede : Ateşe tapanların ibadethanesi. Ateş- 

hâne.
Avalim : «A lem » in cem ı. Âlemler.
Âver : Getirici, getiren. Meşakkat âver: Meşak

kat getiren, meşakkatli.
Âvâre : Serseri, bos gezen, mekansız, işsiz, mu

attal.
Ayine : Ayna.

' Âyinedân : Ayna mahfazası.
Âyînerû : Ayna yüzlü, yüzü beyaz güzel olan.
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Âyin : Resrn. Adet. Tarz. Şehrâyîn : Donanma, 
şenlik.

Âzâdeği : Azadelik. Kayıtsızlık.
Azade : Serbest. Müberra. Ârî.
Azamet : Büyüklük. Kibir.
Âzm  : Niyyet, gitmek.
A r§ : Tavan, âlemlerin fevkinde bir alem.
Aşk : İfratı mahabbet, gönül verme. Aslı (ışk) 

. dır. . ■ ;
Âşık : Aşk ile muttasıf olan.



»um* miyan : Bel kuşağı, bele bağlanan kuşak.
Bâd î Rüzgâr.
Bâdı hazan : Yaprak dökümü mevsiminin rüz

gârı.
Bikaydî : jKayıdsızlık.
Beşte : Bağlanmış. Bağlı.
Beste dil : Gönüîj bağlamış.



—  c  —

Cahîm : Cehennem.
Geda : Dilenci.
Cilve : Sureti lâtif ede görünme.
Cilve mima : Görünen.
Canan : Maşuka. Çânâne de bu mânâya gelir. 
Cângâh : Can yeri, can evi.
Câvid : Ebedî.
Canperver : Cam besliyen.
Cürm î Suç, günah, i 
Cihan : Dünya.
Cevlân : Dolaşmak, dönüp dolaşmak. Sâhai cev- 

lân : Cevlân edecek yer, cevlân sahası.
Cem : Büyük padişah. Pişdâdyan sülâlesinin 

dördüncü hükümdarı olan Cemşid ki bade
nin mucidi addolunur.

Ceres : Çan. Çıngırak.
Câm : Kadeh.
Cûş : Kaynama. Coşma.
Celhi : Bilmezlik, cahillik.
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Câvidan, Cavîdâne : Daimî, bakî, ebedî.
Cû : Arayıcı. Leylacû: Leylâ’yı arayan.
Cây : Yer.
Câyı penah : Sığınacak yer.
Celâl : Ululuk, Pek ziyade azamet. Kahr. Bu 

mânâda (îutf) un zıddıdır.
Celâli zâti : Kahrı ilahi.



— ç —

Çâk : Yarık. Yırtık. Çak etmek: Yırtmak.
Çah : Kuyu.
Çeşm : Göz.
Çenk : Bir nevi saz. Bu kelime pençe mânâsına 

da gelir.
Çehre : Yüz. İnsan yüzü.
Çile : Belâ, meşakkat.

lîubaîler



Eşk % G öz yaşı.
Eflâk : Felekler, gökler.
Ekdâr : Kederler.
Ervah : Ruhlar.
Eya : (ey) mânâsım müfid nida edatıdır. 
Efsun : Büyü, sihir.
Ezel : iptidası olmıyan geçmiş zaman.
Endişe : Düünce, gam, keder, şüphe, vesvese. 
Ezhâr : Çiçekler.
Enin : inlemek.
Esrar : Sırlar.
Ebedî : Sonsuz, zevâlsiz.
Etfâl : Çocuklar.
Ekvan : «Kevn»in cem’i. Kâinat.
Ehl : Sahip, malik.
Ehli hal : Vecdü hal sahihi.
Ehli dil : A rîf, irfan sahibi.
Eshab : «Sahih» in cem’i, malik mutasarrıf o- 

lanîar. ı
Esbabı mesih : Havariyun.
Emelzar : Emeli yeri, dünya.
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Eyyam : «Yevms> in cem’i, günler. 
Enfâs : «Nefes in cem’i. Nefesler.
Eve : En yüksek nokta, en yüksek yer. 
Elfâz : «Lâfz» m cem’i, lafızlar.
Ender : Pek, en nâdir.
Elvan : Renkler.
Esas : Temel.
Enzar : Nazarlar, gözler, bakışlar. 
Efgan : İnleme, nâle, feryad.
Emr : İş, keyfiyet, husus.
Ebhâr : Denizler, (bahr) in cem’i.
Efser : Taç.
Ebediyyen : Ebedî olarak.
Evrak : Yapraklar.
Encüm t Yıldızlar.
Ebr : Bulut.
Ezdad : Zıdlar.
Elem : Ağrı, keder.
EUıak : Doğrusu. .
Eflâk : Felekler, asmanlar, gökler. 
Eşvak : Arzular. Kalbî meyiller.
Ezvak : Zevkler.
Ebeden : Hiç bir vakit. Asla.



Fer 2 Parlaklık, ziya, nur, süs, revnak, debdebe, 
tantana, şan.

Firak : Ayrılık.
Feryad : figan, vaveyla.
Ferda : Yarın. Mecazen kıyamet manâsında kul

lanılır.
Finiz : Mes’ud. Mübarek.
Fazilet î Değer meziyet, hüner, marifet, ilim, 

hılsni ahlâk, iffet.
Feveran : Kaynayıp fışkırmak.
Faz! : Değer, zatî meziyet, ilim, ; marifet. ;
Fıtrat : Yaradılış, kuvvei fâtıra.
Fevt : Bir şeyin elden çıkıp gitmesi.
Fâni : Bekası olmıyan. Zeval bulan. Âlemi hâ

ni: Dünya.
Fânûs : Fânuz. ■
Feramûş : Unutma:, ııisyan.
Fena : Yok olma, zeval, bekasızlık, devamsızlık. 
Felah : Fevz, zafer, kurtuluş, necat, selâmet, sa*- 

adet, bahtiyarlık.
Fem : Ağız.

—  F —



Gt)

Feşan : (efşan) in muhaffefi saçıcı, saçan. 
Feth : açmak.
Firdevs : Cennet.
Figân : İnleme, nâle, feryâcl.
Felek : Gök.
Felek arâ : Semayı süsleyen.
Feyz : Bolluk, nimet, ilerleme, te’sir,
Fark : Ayırma. Alemi fark : İyinin (kötüden ay 

nîdığı bu âlem, dünya.
Fırsat : Ele geçen kolaylık.
Ferd : Tek. Benîâdemden her biri.
Feza : Bıı’du mücerred, nihayetsiz boşluk. 
Füsun : «Efsun» un muhaffefi. Sihir.
Füyuz : Feyizler.
Fütuh : Açılmak, küşayişi hatır.

s*r



—  G —

Garâm % Şiddetli mahabbet.
Gamze : Güzel gözde hususile ucunda görülen 

hareketler.
Gurûb t Batmak.
Galatbin : Yanlış gören.
Gayret : Kıskançlık.
Gark : Suya batmak, batırmak, boğmak, boğul

mak.
Gafil : Bihaber, gaflet eden. «
Gaflet : Bihaberlik, dalgınlık.
Gül : Mâruf çiçek.
Gülgonca : Gül koncası.
Gülgonca sıfat : Gülgonca sıfatlı, yâni gülgon* 

cası gibi.
Güifam : Gül renkli.
Giryân : Ağlayıcı, ağîıyan.
Ger : Failiyet edatı olarak isme dahil olur. Nâle- 

ger : Nâle eden, inliyen.
Gerden : Gerdan.
Gâh : Zaman veya mekân edatı olur. Sehergâh: 

Seher vakti, Seedegâh : Secde mahalli, Taht-
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gâh: Taht yeri. Gâh hazan, manâsımda ge
lir. Bu manâda Gâhî Gâbîçe kelimeleri kul
lanılabilir. Bazan da Geh diye tahfif olunur. 

Gülşen : Gül bağçesi.
Gülzâr : Gül bağçesi.
Gülistan : Gül bağçesi.
Gehvâre : Beşik.
Gevher % Cevher, inci.
Gûh : Dağ.
Güstehem : îran’Iı meşhur mübariz.



—  D  —

Dâmen : «Daman» m muhaffefi. Etek.
Dânı : ilâç.
DUşad : Gönlü meserretli.
Dehr : Zaman. Uzun zaman. Alem.
Dürüst : Doğru. Sağ. Salim.
Dehâ : Harikulade zekâ. Çok büyük zekâ. 
Destan : Hikâye. Sergüzeşt, (dâstân) m muhaf- 
fefidir.
Dü : iki.
Dü rûze : iki günlük.
Dağ : Kızgın demir ve saire ile peyda edilen ni

şan.
Dîde : G öz .
Dıdever : Basiret sahibi.
Dâd : Tazallüm yolunda, feryat ve figan.
Ditdâde : Gönül vermiş, müptelâ, âşık.
Derman : «Derd» in zıddı.
Devran : Zaman. Devr.
D'îli. şeb : Gece yarısı.
Dilgîr : Hatırı kalmış. Gücenmiş.
Ditîr : Cesur, şeci.
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Dirîn, dirine : Eski.
Devr : Dönmek.
Dareyn : İki âlem. Dünya ve ahiret.
Dil : Gönül. Dîlârâm : Kalbe aram ve safa veren 
Dilcû : Gönül arayan, gönül cezbeden. Güzel. 

Câzib.
Dem s An. Zaman.
Duhter : Kız.
Debdebe : Haşmet. Azamet.
Debdebegâh : Haşmet yeri.
Dür : İnci.
Dimi yetim : Bir sedefte tek bakman gayet bü

yük ve makbûî inci.
Dirine : Eski.
Didâr : Yüz, çehre. Bilhassa güzel yüz.
Dest : El. Dest jbedâmân : Eli birinin eteğinde o- 

lan.
Duban : Duman .
Düşmen : Düşman. Hasım.
Dâniş : İlim, bilgi.
Dânîşver : Alim, bilgi sahibi.
Diraz : Uzun.
Daman : Etek.
Demâdem : Sık sık, daima.
Daim : Devam edici, devam eden.



Der : Kapı.
Dâm : Tuzak.
Derd : Ağrı» sızı/maddî manevî nâhoşîuk. inşam 

sıkan her türlü hal.
Derya : Deniz.
Deryâkeş : Çok içen.
Duçar : Çatmış, müptelâ, giriftar,
Dûzah : Cehennem.
Dâm : Tuzak,

n .



—  H  —
Hıfz : Saklamak.
Hazîz : En aşağı mevki. En aşağı nokta. «Eve» 

in mukabili.
Hazin : Hüzünlü.
Hatm s Bitirmek.
Hired : Akıl, hiredsuz; Akıl yakan.
Hamakat : Ahmaklık.
Hacet : İnsanın muhtaç olduğu şey. İhtiyaç lü

zum.
Halet : Hal.
Handan : Gülücü, Gülen.
Hazân : Güz mevsimi, son bahar.
Hande : Gülme, gülüş.
Hurşid : Güneş.
Hâletza : İnsanda bir halet doğuran, icad eden. 
Hicâb : Utanma.
Hiras : Korku.
Hecr : Ayrılık.
Hazin : Mahzun.
Harabe : Virane.
Harab : Viran. Geçkin serhoşa mesti harab itlâk 

olunur.
Hüceste : Mübarek, uğurlu.
Haste : Asıl yaralı demektir. Hasten masdarın- 

dan. müştaktır: Dilhaste: kalbi yaralı gibi. 
Hestî: Varlık.
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Hamuşâne. : Sessiz olarak-. Ses çikaranyarak. 
Hâk : Toprak.
Hasiyyet : Te’sir, te’siri mahsus.
Hak : Allah, doğru. Batıl değil.
Hayret : Şaşırma, şaşma.
Hûban : Güzeller.
Hâr : Diken.
Havf : Korku.
Humhâne : Meyhane.
Huy : insan tabiati.
Hâb : Uyku.
Hürrem : Sevinçli, mesrur, sevine verici, meser

ret veren.
Heyhat : Ne kadar uzak.
Hezar : Bülbül.
Hemhal : Bir halli.
Heftâd : Yetmiş.
Heftadüdü : Yetm% ik i..
Hemser : Arkadaş.
Hüşyâr : Akıllı. Ayık.
H oy : Ter.
Hoykerde : Terlemiş.
Hemtâ : Eş, nazır.
Hikmet : Sebep. •
Hikmeti vücud : Varlığın sebebi.
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Kanaat : Kısmete razı olmak. Rıza.
Kadem : Ayak.
Kuds : Paklık, temizlik.
Kuyud : Kayıdlar.
Katre : Damla.
Karar : Dip, derinlik.
Kiinân : Ederek. Raks künân: Raks ederek. 
Keder : Asıl bulanıklık demektir. Bu münase

betle gam, mânâsında kullanılmıştır.
Kasd : Maksad, meram.
Kat* : Kesmek.
Kabe : Müslümanların kıblesi olan Beytülharem. 
Kerrat : Keneler, def’aîar. Kerrat ile: Bir çok ke

re, pek çok kere.
Koristân : Mezaristan 
Kem ; Eksik.
Keşti î Gemi.



—  I —

Iklil : Taç.
İhya : Diriltmek.
İkbâl : Bahtlılık.
İfna : Y ok etmek.
İnşirah : Açılma, ferahlık.
İtham : Töhmet isnat etmek, kabahat isnad et

mek.
îyan : Aşikâr.
İstinas : Alışmak, ülfet etmek.
İşar : Saçmak, 
işve : Cilve.
Ifham : Anlatmak.
Itır : Güzel kokulu yağ, veya terkip, güzel koku. 
İfşa : Faş etmek, meydana çıkarmak.
İhbar : Haber vermek.
İcra : Yapmak, 
îbâ : Çekinmek.
İdrâk : Fehm, anlayış.
Ihlâk : Helak etmek.
İtibârı : Hakikî olmıyan. Farzivât kabilinden ci

lan: Emri itibarî.
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İbda : Nümunesiz bir şey icad etmek.
İstihkar : Hakir görmek.
İksir : Eski kimya ile uğraşanların harikulade 

bir kuvvet ve tesiri haiz zan ettikleri bir 
madde, cisim. Fevkalâde te*şiiri haiz olan 
şeyler. Buna teşbih ediilr.

İlham : Kalbe feyz tarikiîe olan ilka, İlkay i ilahi. 
İfade : Beyan, Takrir.
Iş’al : Şu’ lelendirmek,
ihtar : Hatırlatmak.
îs’ad : Mes’ut etmek.
îmdad : Yardım etmek, yardım.
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Lâ : Hay».
Leyi : Gece. Leyli firak : Ayrılık gecesi 
Lâne : Yuva.- ■
Lâmekân : Yersiz, Mekândan münezzeh. 
Lâle : Mâruf çiçek.
Leylâ : Mecnunun maşukası.
Lehriz : Dolu.
Lisan : Dil.
Leb : Dudak.
Lal : Dilsiz, ebkem. Susmuş.
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Mutlak : Bir kayıd ile mukayycd olmıyan. Allah. 
Mevlâ : Allah.
Mukayyet! : Kayıtlı, masnu’ , mahlûk.
Mest : Sarhoş.
Mesti Harab : Geçkin sarhoş.
Mürekkeb : Basit olmıyan.
Mevc : Dalga.
Mevvac : Ziyade dalgalanan. Mevvaeı hava: Ha

vada çok dalgalanan.
Masnû : Yaradıîmış, yapılmış.
Meaîî : Yükseklikler, büyüklükler.
Miir : Karınca.
Miirçe : Ufacık karınca.
Minhac : Yol.
Mi’rac : Uruç aleti, merdiven. Peygamberimi

zin leylei mahutta yüksek âlemlere çıkması. 
Maişet ; Dirlik.
Mesâ ; Akşam.
Mânend : Gibi mânâsmadır. Mânendi bezar: 

Bülbül gibi.
Rubailer — 9
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Münir î Parlak. Tenvir eden 
Meleküt : Alemi gayb, âlemi ervah.
Manzur : Nazar olunmuş, Bakılmış, görülmüş. 
Meygede : Meyhane.
Mezhuh : Boğazlanmış.
Mürg : Kuş. Mürgİ seher : Seher kuşu. Bülbül. 
Malı : A y.
Mâhveş : A y  gibi. Güzel.
Mâhveşan : Güzeller.
İMahsud : Hased olunmuş, imrenilmiş.
Mahrem : Vâkıfı esrar. Aşina.
Meanî : Manâlar.
Mestan : Mestler.
Mesiha : Hazreti İsa.
Merdiimeki dîde s G öz bebeği.
Menbit : Bitecek yer. Menbîti har : Diken biten 

yer, dikenlik.
Mahviyet : Son derece tevazu, yokluk.
Mecnun : Leylâ’nın âşıkı olan meşhur Kaysi A - 

mirî.
Münhala : İnkılâb yeri. Dünya.
Mihr : Güneş.
Matem : «Sûr» un zıddı.
Müşahhas : Tecessüm ettirilmiş.
M eçiz : «Hakikat» m zıddı.



Mevt : Ölüm.
Mey : İçki.
Meh : «Mask» m muhaffefi. A y.
Mübhem : Belirsiz. Şüpheli. Meçhul.
Matmah : Bakılan şey, bakılacak -§ej% göz diki

len şey.
Mün’atıf : în’itaf eden, meyillenen, teveccüh e- 

den.
Mağmum : Gamlı.
Mâbed : İbadethane.
Mübirt : Askâr edici, Vazıh, aşikâr.
Mahv : Yok etmek.
Miyan : Bel.
Maksud : Meram, deri maksud : Meramın kapısı. 
Miftah : Anahtar.
Mâh : Â y  mâhrah : A y yüzlü. Güzel.



Nâr : Ateş.
Nevâl : Behre, nasib, nimet.
Nal : Kamış kalemin içindeki tüy.
Nuh î Mâruf peygamber.
Nihân : Gizli.
Nâle : İnleme. İnilti.
Nigerân : Bakan, bakıcı.
Neyyir : Güneş.
Nigâh : Bakış.
Nigeh : «Nigâh*» m muhaffefi. Bakış.
Neşat : Şenlik, sürür.
Neşve : Keyif, neş’e.
Nûr : Parlaklık, ışık.
Naz : «Niyaz» m zıddı.
Nesim : Hoş, mülayim rüzgâr,
Nûş : İçmek.
Nûşîn : Lâtif, leziz.
Namer’î : Görünmiyen, gizli.
Nagâh : Birdenbire.
Nügûn : Ters. Tersine dönmüş.
Nügûnsar s Baş aşağı.
Nakş : Bazı renklerle bir şeyi tezyin etmek. 2 

suret, iz: nakşi kadem: ayak izi.
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Pervane : Gece kelebeği ki ışığın etrafında döner, 
Peymâne î Kadeh.
Püfkerde : Söndürülmüş* sönmüş.
Peyveste : Muttasıl, bitişmiş.
Piyâle : Kadeh.
Pâkîze : Pak, temiz.
Pür : Dolu.
Penah : Hıfz, bimaye.
Pür mâlezime : Mâlezime ile dolmuş, dolu. 
Peyker : Yüz, çehre.
Pabûs : Ayak öpme.
Pâ; Pây : Ayak.
Pâzede î Ayak altında kalmış, ayak altında e- 

zilmiş.
Perva : Korku.
Pey : Ard, iz, arka.
Pertev : Ziya, aksi yiza, revnak.
Pâk : Temiz.
Paye : Mertebe, rütbe.
Pî§ : Ön.
Pes : Arka.



Rafı : JYol- : ' - ' ' : • -
Rûz : Gün.
Rûzi kıyamet : Kıyamet günü.
Rûhsar, Rûhsare : Yanak.
şRûşen : Aydın, açık.
Rüzgâr : Zaman.
Re’s : Baş.
Raks : Sıçrayıp oynamak.
Raksan : Raksedici, eden.
Refah : Geniş dirlik, rahat geçinme.
Rahşan : Dırahşan ile müteradiftir. Parlayıcı, 

- lak.
Rağbet : Kuvvetli meyi.
Reşk : Hased, gıbta.
Reşk âver : Hasedi, gıbteyı mûcSb.
Resân : Rrişdirici.
Ruhullah : Hazreti îsâ.
Revzen : Pençere.
Ruşendil : Gönlü uyanık, arif.
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Rindi : Lâübaii meşreb adam, zahiren laubali ve 
muhteriz görünen arif adam.

Rindân s Rindler.
İRencide : İncinmiş.
Reh : (rah) m muhaffef-i.
Rehyab : Yol bulan.
Râz : Sır. t; i
Revan : Gidici, giden. ;
Ram : muti’ münkad. itaat eden, teısîim olan.



Şur : Düğün.
Saye : Gölge.
Sekr î Mestlik, serhoşluk.
Serab : Çölde su gibi görünen güneş şuaları. 
Sivâ? Masivâ : Gayri olan şey, Hakdan gayrî 

dünyevî alâkalar.
Semâ : Gök.
Semavî : Semaya mensup, ulvî, yüksek.
Sehl : Kolay.
Secde güzâr : Secde eden.
Saab : Güç.
Sûzân : Yanıcı, yanan.
Sademât s Sadmeler, çarpmalar.
Samt : Sükût.
Sine : Göğüs, kalb, derûn manâsında kullanılır. 
Semt : Cihet, taraf.
Semtürre’s : Arzın sathında ayakta dik duran 

râsıd’m boyu istikametinde semâya çıkarıl
dığı tasavvur olunan hattın semâda başı ci
hetinde değdiği noktadır, «zenit.»



Safa s Safilik. Kedersizlik 
Sahv : Ayılma, ayıklık.
Sahve gelmek : Ayılmak.
Sâger : Kadeh.
Suver : Suretler.
Seyran : Temaşa etmek.
Seyrângeh : Temaşa yeri, 
bine kuşa : Cıoğsunu açan.
Sermâye : Asıl mal ki anınla kazanılır.
Sûz : Yakıcı, yakan.
Sûziş : Yakış, yanış.
Setr : Örtmek.
Serapa : Baştan ayağa kadar, tema men, kamilen. 
Sühan : Söz.
Sühânver : Söz ehli, edîb, şâir.
Sühangû : Söz söyleyen
Seyyare : Yürüyen kevkeb, yıldız.
Sam : Yapıcı, yapan, Mevlâ.
Sabuh : Sabah şarabı.
Sadme : Çarpma.
Subh : Sabah.
Suud : Çıkmak, yukarı çıkmak, yükseğe çıkmak. 
Sadef : İnci kabuğu.



Şeyi : Sel, yağmurdan '̂şiddetle sikan siı.--
Seraen î Yasemin.
Semenfâm : Yasemin r e n g in ^  Nuri semenfâm

Yasemin Yenginde nur.

ÎİÖ



Şem* : Yakacak-,mum,.çırağ.
Sebstân,': Yatak odası.
o»

'Seb : Gece.- -
Şuh : Harekâtında serbest, nazlı, şiveli oynak gü

zel.
Şebnem : Gece yağan rutubet.
Şiiri» : İçmek.

Şa’şaa : Parlaklık.
Şarab : İçilecek şey, serhoşlük veren mayı.. 
Semim : Güzel koku.
Şevk : Gönül meyli, şiddetli arzu, neş’e, keyif. 
Şevk efzâ : Şevki arttıran.
Şüun : Hâdisat, vukuat.
Ş u le  : Alev.
Şümus : «Şems» in cem’i. Güneşler.
Şıtâbende : Acele eden, telâşlı.
Şâhenşeh : «Şahenşah» m muhaifefi, en büyük 

padişah.
Şermin : Mahcub.
Şifte : Aşk veya başka bir sebeble dimağı muhtel 

olan, çılgın.

— ? -



T âb : Hararet, ziya. Takat, mecal.
Tâkey : Ne zamana kadar, ne vakte kadar.
Ter : Yaş, yaşlı, rutubetli, taze, taravetli, Çeşmb 

ter, Ruhsarıter, güli ter.
Tîr : Ok.
Tecelli gede : Tecelli yeri, mazhariyet yeri, âlem. 
Tecelli : Iyan olma, görünmek, Hakkın muhtelif 

kabiliyetlere göre eşya ve eşhasda asarı kud
retinin zuhuru.

Tâbü tüvan : Kuvvet, iktidar.
Tûfan : Ortalığı kaplıyan pek şiddetli yağmur. 
Tenk : Dar.
Tehî : Boş, Tehî dest: Eli boş.
Tevbe şiken : Tövbe bozan.
Taallûk : İlişik, irtibat.
Tesliye sâz : Teselli verici.
Tezad : Birbirine zıd olma, ihtilâf.
Tef : Hararet.. Tefütâb: Hararet, ziyade sıcaklık. 
Tulu : Doğmak, zuhur etmek.
Tül : Uzunluk.
Tırâz : Donatan, süsîiyen.
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Şem’itıraz : Şem’aya süs veren.
Teemmül : Dikkatle tefekkür.
Taayyün : Iyan olmak, aşikâr olmak, zuhura gel

mek.
Tebhâle : Hararetten dudaklarda, ağzın etrafında 

peyda olan kabarcık, uçuk.
Ta’kıb : Ardı sıra gitmek, ardına düşmek.
Tanzîr : Nazirini yapmak, eşini vücude getirmek. 
Tasvir i Suret vermek.
Tesettür : Gizlenmek, örtünmek.
Temkin : Ademi hiffet, ağır başlılık, vekar. 
Tahmid : Hamdetmek.
Tevhid : Birlemek.
Tâb : Hararet, Tabı şerâb. : Şerabm verdiiğ ha

reket.
Te’min : Emin etmek.
Tekebbür : Büyüklenmek, Nefs:ni büyük gör

mek.
Tabiat : Kâinat.
Tarab : Şenlik, sevinçlilik.
Tebab : Harab.
T e ’hır : Sonraya bırakmak, geciktirmek. 
Tahmil 5 Yüklemek, yükletmek.



iUşşak : Âşıklar.
Umman : Büyük deniz.

Ukalâ : Âkiller, Akıllı adamlar. 
Umûr : (Emr) in cem*i, İşler. 
Ukba : Ahiret.

... —  U  —

. . —  V  —
Vedb : Yüz. /
Yelhân : Mütehayyiz, sersem, hayran 
Vâveyl : Vaveyla.

İenk : Kir, pas. 
Jale : Şebnem, çiy.

— Y —
Yezdan : Tanrı, mevlâ. 
Yekser : Baştan başa. 
Yegâne : Eşsiz, tek.
Yâr : Dost, sevgili.
Yeksan ; Bir gibi. Müsavi.
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Zil : Gölge.
Zalim : Yara.
Zeırât : «Zerre» nin cem’i. Zerreler. 
Zühre : Mâruf yıldız.
Zâlim : Zulmeden.
Zûlâl : Güzel, tatlı su.
Zülf : Yüzün ik'i cihetinden sarkan saç. 
Zer : Altm.
Zevrak : Kayık, ufak gemi.
Zâi! : Zeval bulan, geçip giden.
Zinde : Diri.
Zar : İnliyen.
Zünnar : Papas kuşağı.
Zat : Kendi, Nefs.
Ziya : Işık, nur.
Ziyafeşân : Ziya saçan.
Zevç : «Ferd» in zıddı. Çift, tek değil. 
Zemin : Yer, arz.



Üstâd Tahîr Olgun tarafından ihdâ olunan 
takrizdir:

Dinle ey sözden anlayan kaari’
Hatifi pür teranedir muhyi 
Bî tereddüd derim ki ey tâlıir!
Hâleti’i zamanedir mulıyi.



MÜIiAK

Matbaa değiştirmek mecburiyetinden nâşi bâ* 
m evrak ssâyi olarak İfigatçeye ginaek icap ede» 
cm. onbeş kelimenin dercedflmemiş olduğu sonra
dan görülmekle itizar olunur. Bazı rübâllerde gö
rülen aksan eksiklikleri vehleten anlaşılarak dü
zeltilebilir. Ancak onbeşinei sahifede (5)' numa
ralı riibâinin ilk  mısrâı:

Zevk âveri dil olmadı oıışî sahbâ 
olacaktır. 12 numaralı rnbâînin ikinci mısraında- 
M  (zer) (zehr) otuz üç numaralı nihâînin ikinci 
mısrâmdakâ (tefsîl) (tafsil) 31 numaralı rübâf» 
de (vak-ı). da (vakti) suretinde tashih edilmeli
dir.. Bir de lügatçede (d^n) kelimesinin soluk; 
nefes mânaısına da geldiği yazılmamıştır; bu zühul 
eseridir.

M. R. YENGİN
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